PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I REWALORYZACYJNYCH W
KAPLICY SW. BARBARY W GROBNIKACH (pow. GŁUBCZYCE)

I.

Kaplica św. Barbary z 1701r. , nr rejestru 1981/72 z 30. 11. 1972

II.

Historia obiektu
W 1697r. wzmiankowane Bractwo św. Barbary przy parafii w Grobnikach,

prawdopodobnie powstałe w związku z istnieniem źródła, którego wody miały lecznicze
właściwości.
Pierwszą kaplicę w sąsiedztwie źródła wzniesiono przed 1701r., ponieważ
z tego roku pochodzi wzmianka o budowie kaplicy św. Barbary z fundacji komtura Thum.
W latach 1801(?), 1882 i 1910 remontowana oraz na nowo wyposażona.

III.

Opis obiektu
Kaplica jednoprzęsłowa, na planie prostokąta o ściętych dwóch narożnikach

z silnie zatartymi cechami barokowymi. Nakryta dachem dwuspadowym krytym blachą
cynkową układana w tak zwany rąbek stojący. Pierwotny wystrój elewacji kształtowało
10 pilastrów. Na ścianie frontowej (wschodniej) dwie pary w porządku kompozytowym
flankowały prostokątne wejście. Pojedyncze pilastry ujmowały płyciny okienne oraz
znajdowały się na uskokach. Pilastry ujęto w profilowaną opaskę wspierającą belkowanie
i wydatny gzyms. Nad wejściem znajduje się jeszcze prosty naczółek a ponad nim lustro
ujęte ramą z tak zwanymi uszakami. Fasadę wieńczy trójkątny tympanon z nieistniejącym
kartuszem prawdopodobnie z herbem komtura Thum i datą budowy ( skradziony przed
1993r.).
Elewację boczne ukształtowano wielopłaszczyznowo, umieszczając na gładkich
ramach pilastry zapewne o formach toskańskich (z przewiązkami ?). W polach ram

wprowadzono zapewne tynki o delikatnej fakturze baranka oraz prostokątne otwory
okienne zamknięte łukiem pełnym, które zapewne posiadały opaski (być może
profilowane).
Stolarka okienna metalowa, zapewne podziały okna powielały zamieszczone
wcześniej kolorowe szkło witrażowe. Drzwi wejściowe drewniane płycinowe w górnej
części oszklone.
Schody wejściowe dwustopniowe, pierwotnie granitowe (brak jednego stopnia).
Kaplica nakryta sklepieniem kopulastym z lunetami. Na środku stiukowa rozeta
z okresu budowy (?).
Powierzchnie
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prostokątami wykonanymi w polichromii. Na ścianie naprzeciw drzwi wejściowych,
nad mensą ołtarza nisza zwieńczona motywem muszli (złocona ?). Otoczona dekoracją
wykonaną z narzutu z okresu budowy (?) o tematyce roślinnej z dwoma aniołkami
po bokach i dwoma nad łukiem niszy trzymającymi wianek z róż. Dekoracja
prawdopodobnie polichromowana. W niszy rzeźba św. Barbary z piaskowca (?) zapewne
XIX lub XX - wieczna, około 1,78 wysokości. Posadzka wykonana z marmurowych kafli
w dwóch kolorach zestawionych szachownicowo (w tzw. karo).

IV.

Stan zachowania obiektu
-

Stan zły. Skuto po 1945r. tynki gładkie, trzony pilastrów, boczne pilastry,
opaski okienne, belkowanie, a w ich miejsce wykonano tynk cementowy
„baranek”.

-

Dobrze zachowane głowice i podstawy 4 pilastrów.

-

Dach kryty blachą ocynkowaną z wyraźnymi odkształceniami, rynny dziurawe

-

Gzyms podokapowy w kilku miejscach uszkodzony i zawilgocony .

-

Wnętrze pobiałkowane, z niewielkimi odsłonięciami z XIX/XX w.
polichromii.

-

Mensa ołtarza dobrze zachowana

-

Rzeźba św. Barbary i detale otaczające niszę kilkakrotnie przemalowane

-

Okna i drzwi oszklone szkłem typowym.

-

Posadzka zapadnięta od południa, lekko zabrudzona.

-

Ściany zawilgocone w części cokołowej

V.

-

Drzwi malowane, łuszczące się, wypaczone. Oszklone szkłem typowym.

-

Ramy okienne z metalowych płaskowników oszklone szkłem typowym.

Program remontu kaplicy

A) prace zewnętrzne
1. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej
2. Wykonanie drenażu wokoło kaplicy
3. Wymiana obecnych tynków ( „baranek”) na gładkie wykonane na wapnie trasowym
4. Odtworzenie wszystkich brakujących elementów (pilastrów, opasek okiennych,
belkowania) w zaprawie wapienno – cementowej lub na wapnie trasowym
5. Uzupełnienie gzymsu podokapowego
6. Pomalowanie zewnętrznych ścian
7. Wymiana szyb w oknach na kolorowe ze szkła witrażowego
8. Oczyszczenie drzwi wejściowych, uzupełnienie ewentualnych ubytków
i pomalowanie farbą oraz oszklenie szkłem kolorowym witrażowym
9. Konserwacja krzyża maltańskiego na dachu
10. Nowe pokrycie dachu blachą i wymiana rynien (nie miedzianą)
11. Wykonanie napisu w niszy nad wejściem „Kaplica świętej Barbary A. D. 1701”
12. Naprawa schodów wejściowych do kaplicy
13. Umieszczenie tabliczki z historycznym znakiem joannitów
14. Wykonanie i zamontowanie krat od zewnątrz okien (na stałe) i wejścia (ruchome na
zawiasach)

B) prace wewnątrz
1. Zdjęcie posadzki (wykonanie izolacji) i jej montaż lub położenie nowej
z analogicznego materiału.
2. Konserwacja i rekonstrukcja polichromii
3. Konserwacja sztukaterii: niszy ołtarzowej wraz z opaską, kartuszy, rozety na suficie
4. Konserwacja mensy ołtarza
5. Konserwacja figury św. Barbary
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